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PENGAMBILAN IJAZAH, TRANSKRIP DAN SKPI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

Sehubungan dengan pengambilan ljazahdan Transkrip Asli lulusan Universitas Hayam Wuruk
Perbanas, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. ljazah,transkrip dan SKPI dapat diambil paling lambat 2 (dua) minggu setelah upacara

wisuda pada setiap periode kelulusan.
2. Pengambilanijazah,transkrip dan SKPI asli sebagaimana disebutkan pada butir I dapat

dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Melakukan perbaikan tugas akhir (tesisiskripsi/tugas aktir) dan telah mendapat

tanda tangan persetujuan dari Ketua Program Studi, Dosen Penguji dan Dosen
Pembimbing.

b. Menyerahkan berkas softcopy pada butir a pada Perpustakaan melalui mekanisme
unggah mandiri. Bagi mahasiswa Program Studi MM yang artikel ilmiahnya belum
diterbitkan, maka tetap wajib menyerahkan berkas softcopy disertai pemberitahuan

kepada Perpustakaan agar tidak dilakukan publikasi. Mahasiswa Program Studi
MM wajib menyampaikan link jurnal ilmiah/prosiding publikasi artikel ilmiahnya
disertai fotocopy Letter of Acceptance.

c. Mengisi dan menyerahkan Formulir Pengambilan ljazah yang telah mendapat
pengesahan dari Perpustakaan dan Bagian Keuangan (memenuhi seluruh kewajiban
keuangan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Hayam Wuruk Perbanas).

3. Pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana pada butir 2 dapat dilakukan setelah 3

(tahun) terhitung pelaksanaan wisudq n:Lmun tetap harus memenuhi butir 2c.

4. Pelaksanaan pengecualian sebagaimana dimaksud butir 3 melalui surat permohonan

dari lulusan ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, dengan mengetahui

Ketua Program Studi dan Dekan.

Demikian edaran ini dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman, atas perhatian dan kedasamanya

kami ucapkan terimakasih.

Surabaya, 19Mei2022
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